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Sobre a Vedacit

Sustentabilidade
Líder de mercado em produtos de alta tecnologia para a construção civil, a Vedacit apresenta soluções inovadoras
e se aproxima das famílias brasileiras com lançamentos para serem utilizados no dia a dia, de forma prática e
eficiente. A empresa, com 81 anos de atuação, eleva a impermeabilização a um patamar de maior modernidade,
estando mais perto das necessidades de seus consumidores.
São mais de 140 produtos em suas linhas de impermeabilizantes, mantas asfálticas, fitas multiuso, materiais para a
recuperação de estruturas e aditivos para concreto, desenvolvidos em laboratório próprio, com a mais alta
tecnologia para oferecer soluções apropriadas a diferentes dimensões. Seus itens podem ser encontrados em mais
de 30 mil pontos de venda.
Genuinamente nacional, a Vedacit possui três unidades fabris, duas em São Paulo - capital e a nova unidade em
Itatiba - e uma em Salvador, abastecendo todas as regiões do Brasil. Conta ainda com nove filiais distribuídas
estrategicamente pelo país.

Sustentabilidade

Missão

Prover o mercado da construção civil de soluções
comprometidas com a durabilidade das edificações e com o
bem-estar das pessoas.

Sobre o Instituto Vedacit

Marco Filosófico
Visão
“Nós acreditamos que soluções pensando nas pessoas e
organizações que trabalham juntas constroem
sociedades, cidades e novas formas de convivência para o
futuro.”

Valores
Empreendedorismo

Simplicidade
Colaboração
Atitude Positiva

Missão
“Criar condições para que as pessoas sejam empoderadas
e tornem-se protagonistas na construção das soluções
para enfrentar os desafios socioambientais,
estabelecendo formas mais inteligentes, sustentáveis,
criativas e humanas para as cidades do futuro.”

Instituto Vedacit

Cidades Das Pessoas. Cidades Para as Pessoas.

Inovação Social

Nossas Linhas de Atuação
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Sustentáveis

Projetos Culturais

Jovens – Mundo do
Trabalho e
Empreendedorismo
Social

Soluções para
Habitações na
Baixa Renda

Nossas Linhas de Atuação
Cidades Criativas: Investimos em projetos culturais que proporcionem maior ocupação e
interação com os espaços públicos, estimulando a reflexão, fomento da economia criativa e
maior protagonismo das comunidades para a solução dos problemas locais. Selecionamos
projetos que façam intervenções visuais e preservação dos ativos nas comunidades.
Cidades Inteligentes: Contribuímos com a formação de jovens, de 16 a 26 anos, para que
encontrem alternativas de trabalho e geração de renda, sejam elas por meio da
empregabilidade ou do empreendedorismo, e que despertem o senso crítico sobre o seu papel
nas comunidades.
Cidades Sustentáveis: Acreditamos que para a promoção da melhoria da qualidade de vida e
do bem estar das pessoas em suas comunidades, é fundamental o investimento na busca por
soluções que tragam melhorias das condições de habitação da população

Política de Patrocínios
Incentivados Vedacit

Sobre a nossa política
Esta Política de Patrocínios tem como objetivo organizar a maneira como a Vedacit utiliza os
mecanismos das leis de incentivo fiscal no fortalecimento de ações de caráter cultural, social e
educacional em todo o Brasil.
Além disso, busca dar maior transparência para a sociedade sobre diretrizes de atuação, leis
utilizadas pela empresa, processo de inscrição, critérios de seleção, escolha dos projetos e
divulgação dos selecionados. Por isso, não realizamos reuniões com proponentes de projetos
fora do processo seletivo, garantindo o cumprimento de princípios estabelecidos pelo Código
de Conduta e Ética do Grupo Baumgart.
Este documento não tem como objetivo sobrepor-se aos mecanismos de lei existentes para
apresentação, captação e prestação de contas do projeto, mas sim de organizar a maneira
como recebemos propostas e acompanhamos junto aos patrocinados a execução da iniciativa.

Nosso modelo de investimento
Projetos Próprios:
Desenvolvemos e implementamos projetos concebidos pelo Instituto Vedacit.
Buscamos o alinhamento e a sinergia entre os públicos de relacionamento da empresa e do Instituto.
Podem ser executados por parceiros contratados.
Projetos em Parceria:
Desenvolvemos e implementamos projetos concebidos pelo Instituto Vedacit ou por outras fundações e
institutos empresariais visando o benefício comum da sociedade.
Buscamos o alinhamento ou a complementariedade entre as linhas de atuação de ambos.
Projetos Incentivados:
Investimos em projetos de proponentes da sociedade com o uso de leis de incentivo (IR, ICMS-SP, IPTU-SP).
Buscamos iniciativas que estejam alinhadas com as linhas de atuação do Instituto.
Doações Institucionais:
Investimos em movimentos de fortalecimento do setor de filantropia empresarial e dos negócios de impacto
social.

Sobre o investimento em projetos incentivados
O Instituto Vedacit é o responsável pela gestão dos recursos da empresa investidos por meio das leis de
incentivo fiscal vigentes no país.
Os períodos de análise, escolha e desembolso dos recursos geralmente levam em consideração: o período fiscal
e a disponibilidade dos recursos pela empresa, critérios estabelecidos internamente, bem como o período de
abertura dos mecanismos do governo e editais lançados pelo Instituto por meio de seu site.
Atualmente investimos em projetos pelas leis por meio de Editais específicos e publicados no site do Instituto
Vedacit:
Proac – Lei de Incentivo à Cultura (ICMS - SP)
Rouanet – Lei Nacional de Apoio à Cultura, aprovados no artigo 18
Pro-Mac - Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (IPTU-SP)
Fundos da Infância (FUMCAD, CONDECA)
*Fundo do Idoso, Pronon e Pronas não são utilizadas pela empresa no momento.
**Leis de Incentivo ao Esporte estão sob gestão da área de marketing da empresa.

Critérios para a Seleção de Projetos
Adotamos para a seleção dos projetos incentivados os seguintes critérios*:
- Localização (para leis federais damos preferência para projetos fora do Estado de São Paulo, uma vez que
podemos utilizar o ICMS voltado ao interior e o IPTU na Capital);
- Preferencialmente em regiões importantes para a atuação da Vedacit;
- Valores das cotas de patrocínio e contrapartidas oferecidas;

- Alinhamento com os públicos de interesse da Vedacit;
- Alinhamento com a missão, visão e linhas de atuação do Instituto Vedacit;

- Potencial de impacto do projeto;
- Que faça parte de um Programa ou uma linha contínua de atuação. Não apoiamos iniciativas pontuais.
* Estes critérios são definidos internamente e podem ser alterados ao longo do ano.

Critérios Específicos para a Seleção de Projetos
De acordo com cada área de conhecimento a seleção dos projetos incentivados seguirá critérios específicos*:
- Cultura
Projetos que visem intervenções urbanas e ocupação de espaços públicos;
Iniciativas que contribuam com a criação e fortalecimento do vínculo de pertencimento das pessoas
aos seus bairros;
Fomento à criação de startups culturais ligadas a melhoria das condições de habitação.
- Fumcad/Condeca
Fomento ao empreendedorismo social em primeiro lugar;
Formação para o mercado de trabalho no setor da construção civil em geral (não restrito ao trabalho
em obras, mas inserção em lojas por exemplo);
Alto potencial de articulação local para a inserção no mercado de trabalho.
* Projetos nas demais leis de incentivo serão analisados caso a caso, mediante disponibilidade de recursos.
** Projetos nas leis de esporte são geridos pela área de marketing da empresa

Inscrição de Projetos
Todos os projetos serão avaliados conforme as leis e áreas descritas no slide 12 (sobre o investimento em
projetos incentivados), bem como os critérios descritos nos slides 13 e 14.
Projetos que utilizem os mecanismos do Imposto de Renda na Pessoa Jurídica – IRPJ poderão ser enviados
durante o ano todo, porém, a avaliação é feita internamente no mês de novembro, mediante a disponibilidade
de recursos da empresa. Caso não sejam disponibilizados, o Instituto Vedacit comunicará aos proponentes.

As iniciativas inscritas no Proac (ICMS-SP) deverão ser enviadas até a primeira sexta-feira do mês de março, de
acordo com o edital publicado, porém o prazo poderá ser alterado de acordo com a abertura do sistema pelas
Secretarias da Fazenda e da Cultura.
Para o Pro-Mac (IPTU-SP), lançaremos um edital no final do ano de 2019 para seleção de projetos para o ano
de 2020.
Para a inscrição do projetos, o proponente deverá encaminhar um slide padrão estabelecido pela Vedacit que
pode ser encontrado em nosso website (www.institutovedacit.org.br).

Seleção de Projetos
1ª Etapa
Área de Sustentabilidade verifica propostas recebidas se estão de
acordo com os critérios

Proponentes são consultados sobre documentação (publicação em
Diário Oficial, certidões negativas, ata e estatuto, etc)

2ª Etapa
Área de Sustentabilidade prepara material para o Comitê Interno de
Seleção, formado por executivos da empresa, de acordo com a análise
feita na 1ª etapa

Comitê Interno de Seleção analisa e toma a decisão sobre os projetos
aprovados

3ª Etapa
Após aprovação dos projetos e dos valores respectivos é solicitado
aos proponentes o envio de documentos nos prazos necessários para
pagamento, elaboração de contrato, etc.

Projetos selecionados são divulgados pelo site do Instituto Vedacit e
são realizadas reuniões com os proponentes

institutovedacit@vedacit.com.br

